


 تاهّمألاَو ءابآلاَو نيِمّلَعُملا ىلإ

 زّرعي دْرَّسلا اذه .تاياكحلا دْرَّس ىلإ اوعمتسي نأ لافطألا ٌبحي

 امو موسرلاو روصلا .سردلا ةعاق يف اهنوّقلتي يتلا ةيبرعلا ةغللا
 تادرفملا مهف ىلع لافطألا دعاست ةرّيعم تاكرح نم كنع ردصي

 يف اهنومّلعتي يتلا ةّيبرعلا ةغللا نورس لافطألا .اهسفن ةياكحلا مهفو

 ءاهيلإ نوعمتسي يتلا تاياكحلا لالخ نم «تدادزا دق سردلا ةعاق

 يفو ةياكحلا ةءارقب ءدبلا لبق ءلواح تاياكحلا هذه نم ّلك يف

 .ةيلاتلا تاحارتقالا نم ددع نم ةدافإلا «ةءارقلا دعبو اهتءارق ءانثأ

 ةيلمعب موقت كنوبقاري ذإ ةءارقلا تاراهم نم ديدعلا لافطألا مّلعتيس

 .قّوشم حيحص وحن ىلع ةءارقلا

 كوت «ةءارقلا اهيف ديعت ةّرم ّلك يف .اًرارم لافطألل ةياكحلا !رقإ
 .ةلئسأ لأساو ةروصلا نع ْفّدحتو «ةفلتخم ةحفص دنع

 ةياكحلا ةءارق لبق

 .لافطألل اهأرقت نأ لبق ةياكحلا ةءارق ىلع بّرّدت *

 ةفلتخملا تاّيصخشلا ٌراوذأ اهب يّدؤت ةفلتخم تاوصأ يف ركف »

 .ةياكحلا يف
 يف لفطلا ناك اذإ لاثملا ليبس ىلع .ةبسانملا ةمغنلا ىلع ٍثّردت »

 .ةنيزح كتوص ةمغن لعجا ءاًئيزح ةياكحلا
 عوضوم ريدقت ىلع لافطألا دعاستل باتكلا فالغ ْمدختسا »

 .ةياكحلا



 نأ لافطألا نم ٍثلطاو ءهتحت كعبصإ ردم «ناونعلا أرقت ْذِإ

 نع مهلأسإ .ةياكحلا عوضوم نوكي نأ نكمي ام يف اوركفي
 .لضٌملا ةروُبَس ىلع تاعّقوتلا كلت ضعب ْنّوَدَو ءمهتاعقوت
 ةياكحلا ةءارق ءانثأ يف

 .هرّوص لافطألا ىزب ثيحبر باتكلا كسمإ

 «ةفلتخم اًناوصآ اًمدخدسم :ةيلسم ةقلشم ةقيرطب ةياكحلا !رقا

 ىلإ ْدَع .لعفت امب عتمتست كّنأ لافطألا ىري نأ ىلع شضرحاو

 .ةياكحلا عوضوم لوح لافطألا تاعقوت

 دعاسي روصلا لّمأت ّنأ فيك لافطألل ْنّيَبو روصلا نع ُتَّدحت

 1 .ثادحألا مهف ىلع

 ةّيصخشلا ىلإ ُرشأ أ ««تلاق» وأ «لاق» ةرابع ىلإ لصت امدنع

 " .مّلكتملا ةفرعم ىلع لافطألا دعاستل ةّينعملا

 ةءارقلا دعب

 اهلوح ةلئسأ لافطألا لأسا ّمث .ةياكحلا ثادحأ ةعرسب غجاد

 0 ا
 لوح لافطألا تاعّقوت ىلإ دع ,ةّرم لّوأ ةياكحلا أرقت نأ دعب

 .اهتّحص ىدم ىرتل اهعوضوم
 موسر لالخ نم ةياكحلل مهمهف نع اورّبعي نأ لافطألا نم ٌبلطأ

 .هب نوموقي يّنف عورشم لالخ نم وأ اهنوّدؤي ةيليثمت وأ اهنومسري
 اذإ مهلأسإ .مهموسر وأ مهتاعورشم نع ثيدحلل اًيفاك اًنقو مهطعأ
 .ةياكحلا يف ثدح امل هباشم ءيش مهتايح يف مهعم ثدح دق ناك
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 ثانئبل ف عيل



 واسعة قمبلا + اكهتطت كاف

 فهياّئمول ترّبور ٠ موسرلا عَّضَو

 رؤفإاك تنتسب ةبتككم



 ٌةريبكلا ٌةتفّللا

 ,روجع لجو كانُم ناك 5

 .انْفِل َعَرزَي نأ ٌروُجَعلا لجّرلا بأ

 .عيبرلا ٍلْضَف يف اَنْفِل َحَرْرَي نأ بح

 ٍلْصَف يف ِهِناتْسُب يف اَنَفل ٌروُجَعلا ُلُجَولا َعَمَذ

 .عيبّرلا





 هناَتْسُب يف ٌروُجَعلا ل هناكش فذ
 ُلُجَرلا ُهَعَرَر يذلا ُتْفلل 5 4 ١ ىو م و

 ارت : ريكو تفل َلَرَن نأ َدْعَب ءَرْبَك 1 : ِتّصَّلَط 85 رب وو
 :سفشلا



 |١ ابإ ال لال ان
/ 

 أ



 كي ناك
 وجعلا لجّرلا ن
 نيبع ف كا كفا
 لك ةقفإ ىَريذ - ا

 هم

 .موي لك ا

 ٌربكيو ٌرْبكَي م
41 

 57 تناك ٌةَدِحاو تل بكت ةتفِل نأ ىَأَرَو
 د هو وع + ْتَد

 .ةعرسب م









 .فاشلل اماعط تنللا ٌلَعْجَي نأ تع
 قسرا رتب اق فن تو ره د

 .ٍناتْسّبلا ىلإ َجّرَسو ُهَتَمْزَج سبل





 ا سة
 .ةكفللا ٌقارْؤَأ ٌروُجَعلا لْجَّرلا َكَسْمَأ

 ءاهّدَشَو هديب اهقاروأ َكصْمَأ
 »هع مع هع 006

 .ًةريبكلا َةَنفَّللا َمِلَْقَي ْنَأ َردَق ام ُهّنِكلو





 .َتَجْوَز ٌروُجَعلا ُلُجَّرلا ىدانف
 .ةَريبكلا هللا عْلَق يف َدِعاسُتِل اهادان

 .اهِجْوَرِب ْتَكَسْمَأَو ُنوُجَعلا ٌةَأْرَملا تءاج





 هتوف لكب ٌروُجَعلا ُلُجَرلا َّدَش
 ويم هو

 .اهتّوق لكب ُهْتَجْوَر ْتَّدَّشو

 .ْثَعَلَقْلا ام َةَريِبَكلا ََبْفَللا ّنِكلو



 5 ا ## و مخل



 اندم دلو دولا ها لا تقافت

 .ةَريِبَكلا هللا علق يف َدِعاسُمل هدا

 .ٍزوُجَعلا ةأزَملاب ٌكَسْمَأَو ٌريِغَّصلا ُدَلَولا ءاج





 1 لقب ُهْتَجْوَر ْتَّدَّشو

 .مهتوق لعب اًعيِمَج اوُدَش

 .ةَريبكلا ةَئْفَلا اوُعِتْقَي ْنَأ اوُردَق ام ْمُهّنِكلو

 ا





52 
 .ةَريغَص : د اَنْ ٌريِغَّصلا ٌدَلَّولا ىدةانف

 زيك ةفللا 4 يف َدِعاسَتِل اهادان

35 





 .هتّوُق لُكب ٌروُجَعلا ُلُجَرلا ّدَش
 .اهتّوُف ٌلُكب ُروُجَعلا ٌةآْرَملا ِتَّدَّشو

 هو ٌلُكِب ُريِغَّصلا ٌدَلَولا َدَّشو

 هيو لُكِب ٌةريغّصلا نبل ِتَّدَّشو

 .ْمِهِتّوَق لكب اًعيِمَج اوُدَّش

 .ًةَريبَكلا ةتْفَللا اوُعِلَتْمَي ْنَأ اوُرِدَق ام ْمُهّنِكلو

775 





 .اريِبَك اًرعام ٌةَريِغَّصلا ٌتْنبلا ِتّدانف

 .ةريبكلا ةئْفَّللا عْلَك يف َدِعاسُيِل ُهْندان

 .ةَريِخّصلا ِتْنِبْلاِب ٌكَّسْمَأو ٌرِعاملا َءاج

 الإ





 ل ُلْجرلا دش
 كور و

 وف لكي زوجعلا ٌةأرَملا ِتَّدَّشو

 دوف لكَ ُريِغَصلا ُدَلَولا َّدَّشو

 .هن 3 ٌةَريِعَّصلا ُتْنِبلا ِتَّدْشَو
 هتوف لك ريبكلا ٌراملا د ٌدَّشو

 .مهِتَوق ّلُكِب اًعيمَج اوُدَس

 .ةَريبكلا َةتفَّللا اوُعِلَتْقَي ْنَأ اورق ام ْمُهّنِكلو





 .َءادْوَس َّةَّطِق ُديِبَكلا ٌرِعاملا ىدانف

 .ةَريبكلا ِةَْفّللا علق يف َدِعاسُتِل اهادان

 .ريبكلا زعاملاب ْتَكَسْمَأو ءادْوَسلا ٌةَّطِقلا ٍتَءاج

 ارد





 8 ُلْجرلا دش
 كور و

 وق ّلُكِب ٌروجعلا ٌةأْرَملا ِتَّدََسو

 "د لكي مهَصلا دولا دو

 هيو لُكِب ٌةَريغَّصلا ُتْنبلا ِتَّدَسو

 .هتوُ لكي ٌريكلا ٌرواملا د دعو

 اهو ْلُكِب ةافؤسلا طفلا ِتَّدَسو

 .مِهتّوُق لك اًعيِدج اوُدَش

 .ةَريبكلا َدتْفَّللا اوُعِلَتقَي نأ اوُرِدَق ام ْمُهّتِكلو

7 





 .اريِغَص اًرَأَق ءادْؤَّسلا ٌةَّطِقلا تدانف

 رخل





 .هتّوق لُكِب ٌروجعلا ُلُجَرلا دش
 يو سور و

 .اهتوق لكي زوجَعلا ةأدعلا ِتَّدََسو

 .هتّوق ٌلُكِ ُريِغَّصلا ٌدلولا َكَشَو

 .اهيوف لب ةريهلا ُتْنِبلا ِتَّدَّشو

 نوت لكي ةيكلا ٌرواملا دعو

 .اهِتّوُق ُلُكب ُءادْوَّسلا ُهَّطِقلا ٍتَّدَسو
 يو كو

 هتوف لكب ٌريِغَّصلا ُرأَفلا ّدَشو

731 





 .ْمِهِتّوَق لكب اًعيِدَج اوُدَّش

 هام َريبكلا ةَتْفَللا ِتَعَلَْناَف





 ىَلَع اًعيمَج اوُعَقَوو ٌةَريِبَكلا ُةَْفَللا ِتَعَلَقْلا

 .ْمِِروُهُط
 .زوجَلا ٍلُجّرلا ىَلَعُةَريَكلا َُفَللا ٍتَحَفَوَو
 .هِتجْوَر ىَلَع ُدوجعلا ُلُجَرلا َعَقَوو
 .يِخَّصلا ِدَلَولا ىَلَع ُهَنَجْوَر ْتَعَقَوَو
 .ةَريِغَّصلا ِتْنِبلا ىَلَع ٌريِغّصلا دولا َمَقَوَو
 .ريبَكلا زِعاملا ىَلَع ُةَريِغّصلا ُتْنبلا ِتَعَفَوَو
 .ِءادْوّسلا ِةَطِقلا ىَلَع ٌرِعاملا َمَهَوَو
 ريِغَّصلا رأَفلا ىَلَع ُءادْؤَسلا ٌهَطقلا ِتَحَفَوَو





 .َنوُكَحْضَي اوُأَدَبو ءاَعيِمَج اوُماق مّ 2 9 در - - 5 0
 2 و ع و يه

 .اوُكِحَضو اوُكِحَضو اوُكِحَض





 .خبطملا ىَلِإ اهوُذَحَأو ةَريَكلا َهَتّْللا اوَُمَح

 ا زوجعلا ٍةَأْرَملا خَبْطَم ىَلِإ اهوُذَحَأ

 رقللا قل ةوجلا ةزفلا بكب

 .ِءاشَعْلِل اًماعط ْمُهَّل اهْنَخَّبَط

9 
3 





 !َتْقّللا اذه َّدَكَأ ام :لاقو اَنْفِل ٌروجَعلا ٌلُجَّرلا لَكَ
0 

 !َتْفَّللا اذه للا ام :ثكاقو اَنْفِل ُهَْجْوَر ْتَلَكَأو

20 
 !َتَّْللا اذه َّدَلَأ ام :لاقو اَنْفِل ُريِغَّصلا ُدَلَولا َلَكَأو

 اذه ذل ام :ثّلاقو اَنْفِل ُةَريِغَّصلا ُتْنبلا ِتّلَكَأو

 !َتْفَّللا

 !َتْقّللا اذه َّذَلَأ ام :لاقو انقل ُريِبكلا ٌزِعاملا لَك

 اذه َّذَلَأ ام :ثّلاقو اَنْفِل ُءادْوَّسلا ٌهّطِقلا ِتَلكَأو

 !َتْفَّللا

 !َتَْللا اذه َّذَلأ ام :لاقو اَّْفِل ُديِخَّصلا ُرَأَفلا ّلَكَأو





 .اوُعبَش ىَّتَح ةّريبكلا ةَتْفَللا َنِم اوُلَكَأو اوُلَكَأ

 ةديقلا ةقفللا ارلكأي نأ اوذنك امو اقينح |ركيق

 اثلا مْوَيلا يف ذ اهم اولَكَأَف

 ِثِل الا ميلا يف اهم اوُنَكأو
 و وع

 .اهّلُك َةَريبَكلا َهَتَْللا انك 1 اوظ









 «ةبوبخملا تاياكحلا» ُةَلِسْنِس

0 0 5 ١ 

 درولا ةرمحو جلتلا ضايب -

 شحولاو ةليمج -
 اليردنس -

 هتطقو يزمر -
 ةجاجّدلاو لاتحملا ٍبلعُتلا -

 ةريغّصلا
 ةريبكلا ةتفللا - ٠١

 تكا

 نا مع دج حي

 ناديعج- 4

 عدفَضلاو ةريمألا - ا

 عدا كرككلاد ك١

 لا ترجل ل
 بيرغلا رئاطلا 8

 0 ا
 ريغَّصلا اموت -؟1/

 روطاربمإلا بوث -
 ةريغّصلا رحبلا سورع - 1

 تول ترسل

 ةمزجلا وبأ ٌرهلا -

 ةمئاثلا ةريمألا - ١7
 ريغَصلا طاّيخلا 0 لزنوبار -4

 قوإلا ةيعار 5 َنِهَّذلا رعّشلا تاذ ١6-
 جتا ةكلم 0 - ةثالثلا بابّدلاو

 ةبيجعلا ةبلعلا "8 ءارمحلا ةريغّصلا ةجاجّدلا -5

 راّثلا رئاط ةيلوصافلاو ماس ١0-

 كلا لرقلا هيو را
 ناحلألا ريمأ 4١- ةّيرحسلا ردقلا

 ةبنكحكم

 ناكل


